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Aanleiding
In de Veiligheidseffectrapportage (VER) 2019 die voor u ligt, blikken wij terug op de uitvoering van het
veiligheidsbeleid van 2019 in Stichtse Vecht. De vorm van de VER is gelijk aan het Integraal Veiligheidsplan
(VER) 2019-2022. Deze oplegger geeft een verduidelijking op de totstandkoming van de cijfers. Soms is een
aanvullende duiding nodig om een stijging of daling van de cijfers (beter) te begrijpen. Op 11 maart jl. heeft de
Veiligheidsavond plaatsgevonden, waar de criminaliteitscijfers al zijn gepresenteerd. De VER betreft echter een
uitvoerige rapportage van 2019.
Cijfers
Wat mij opvalt is dat er een stijging te zien is in de nieuwe verschijningsvormen zoals cybercrime en overlast
van personen met verward gedrag. Dit zijn verschijningsvormen die in heel Nederland om steeds meer aandacht
vragen. Het is nu nog moeilijk te zeggen of deze cijfers hoog of laag zijn voor een gemeente als Stichtse Vecht.
De komende jaren moeten uitwijzen wat ’normaal’ is voor onze gemeente. Onder cybercrime worden
verschillende verschijningsvormen geschaard, zoals Marktplaats- en WhatsAppfraude, maar ook traditionele
criminaliteit (zoals afpersing) wat zich online afspeelt. Het aantal overlastregistraties waarbij mensen met
verward gedrag zijn betrokken, steeg in 2019. De situatie dat mensen met psychiatrische problemen steeds
meer in woonwijken worden gehuisvest en minder in instellingen heeft een duidelijke invloed op de
criminaliteitscijfers. Al is dit vooral een vraagstuk van de zorg.
Binnen de bekende criminaliteitsvormen zoals fietsendiefstal, autokraken en woninginbraken is een daling te
zien. Wat mij opvalt is dat de plekken van fietsendiefstal en autokraken hetzelfde blijven. Voor fietsendiefstallen
zijn dit de gebieden rondom het station en voor de autokraken zijn dit de horecagelegenheden. Door middel van
preventiecampagnes en gesprekken met horecaondernemers wordt geprobeerd om het probleem op te lossen.
Hiervoor ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de inwoners, zoals geen waardevolle spullen in de auto
achterlaten en de fiets op slot zetten.
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In- en uitstroom
In de infographics is te zien dat het aantal Burgernetaanmeldingen is gestegen in 2019. Goed om hierbij te
vermelden is dat dit per saldo is. De instroom was in 2019 groter dan de uitstroom. Het blijft belangrijk voor ons
om te bekijken hoe wij de inwoners betrokken kunnen houden bij deze initiatieven. Ook is te zien dat er meer
PGA casussen zijn bijgekomen. Dit is echter een dynamisch proces. Er komen nieuwe casussen bij, maar er
worden ook oude casussen afgerond. Onder de getallen zit dus een instroom en uitstroom.
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Ondanks dat de bekende criminaliteitsvormen een daling laten zien, betekent dit niet dat wij er al zijn. Wij willen
het huidige veiligheidsniveau behouden en daar waar mogelijk verbeteren. Samen met onze partners,
ondernemers en inwoners blijven wij ons daarom inzetten op een veilig Stichtse Vecht.
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Subjectieve veiligheidsgevoelens
Het IVP 2019-2022 is door uw raad aangenomen met een amendement. Het verzoek was om ook de
subjectieve gevoelens jaarlijks meer mee te nemen in de VER. In januari 2020 is een memo over dit thema
besproken in de commissie van 14 januari. Uit deze commissie kwamen twee concrete vragen, deze
antwoorden zijn teruggekoppeld aan de raad. Een vervolggesprek over dit onderwerp heeft niet plaatsgevonden.
Doordat in 2019 nog geen keuze is gemaakt, is het niet gelukt in de VER van 2019 al de subjectieve
veiligheidsgevoelens te betrekken. Deze zullen in de VER van 2020 worden meegenomen.
Conclusie
Na duiding van de cijfers is te zien dat de doelen van het IVP 2019-2022 op schema liggen. De aandacht voor
de bekende criminaliteitsvormen blijven in de vorm van preventiecampagnes. De inwoners zoveel mogelijk
wijzen op de eigen verantwoordelijkheid om de fiets op slot te doen, de auto leeg achter te laten of de deur op
slot te doen als de hond uitgelaten wordt. Daarnaast zijn er nieuwe veiligheidsvormen. Daarin moet gekeken
worden wat de rol van gemeente is en hoe groot deze rol is. Dit zal in de loop van 2020 bekend worden. Hierin
zullen wij de landelijke en regionale trends volgen.
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